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Abstract 
 
Swedish municipalities are faced with several challenges. The need for efficiency and cost 
saving measures is great, and the demand for services provided by the municipalities is 
expected to increase in the near future. Outsourcing has proven to be an effective way of 
meeting changing market conditions in the private sector. One of the key principles of 
outsourcing involves avoidance of outsourcing the organization's core competencies. In the 
Swedish public sector, the opposite has been observed: core competencies are outsourced, 
while support functions such as finance are part of some of the municipalities’ daily 
operations. 
 
The purpose of this study is to understand the municipalities’ motives for handling financial 
management and decisions internally. The question we seek to address: “what affects the 
municipalities’ motives for taking ownership of financing decisions internally?” 
 
The underlying theories in this study are transaction cost theory and institutional theory. To 
tackle the issue, we have conducted open interviews with representatives from finance 
departments in six Swedish municipalities. 
 
The results show that the motivation for these municipalities handling financial management 
and decisions internally is derived from transaction costs, which to a great extent are 
dependent on institutional factors. 
 
This study has created an understanding for the municipalities’ motives for running financial 
market programs. It has also shown how institutional factors affect transaction costs in 
financial operations within municipalities. 
 
 

 
 
 
 
 
Key words: outsourcing, vertical integration, transaction cost theory, institutional theory, 
public sector financing.
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I samverkan med Kommuninvest i Sverige AB (Kommuninvest) identifierades ett 
problemområde relaterat till svenska kommuners motiv att driva egna marknadsprogram för 
upplåning. Kommuninvest är en medlemsägd ekonomisk förening som består av 280 
kommuner och landsting. Kommuninvests syfte är att samordna finansieringsbehov från 
Sveriges kommuner och landsting. Verksamheten går ut på att låna upp medel via utgivning 
av fordringsrätter och att förmedla förmånlig utlåning till medlemmarna samt bistå med 
ekonomisk rådgivning (Kommuninvest 2016). 
 
En del av Sveriges kommuner har under de senaste decennierna upprättat internbanker för 
kommunkoncernerna. Detta innebär att kommunerna samlat de kommunala bolagens 
kapitalanskaffning i en internbank som drivs i kommunal regi. Tidigare bedrevs denna 
verksamhet enskilt i de kommunala bolagen där likviditet främst säkrades genom banklån. 
 
Inom ramen för internbankerna driver vissa kommuner så kallade marknadsprogram för 
upplåning. Detta innebär att de på egen hand utfärdar värdepapper i form av obligationer, 
kommuncertifikat och räntederivat. De handlar således direkt på finansmarknaden istället för 
att vända sig till externa finansinstitut som exempelvis konventionella banker eller 
Kommuninvest. 
 

1.2 Problematisering 
“Många kommuner och landsting befinner sig i en ansträngd ekonomisk situation, samtidigt 
som behoven av välfärdstjänster ökar. De måste även leva upp till lagreglerna för god 
ekonomisk hushållning, så att inte finansieringen av välfärden skjuts till kommande 
generationer”. 
(SKL 2016a). 
 
Sveriges Kommuner och Landsting (2016b) varnar för att kommunerna inte kommer att klara 
av sina åtaganden om skatteintäkterna förblir oförändrade. Det finns en uppenbar allmännyttig 
aspekt i att kommuner och landsting har de resurser som krävs för att uppfylla sina 
förpliktelser. Vikten av långsiktig finansiell hållbarhet i den offentliga sektorn lyfts även i en 
rapport till Finansdepartementet (Petterson & Sundén 2014). Vid oförändrade skattesatser kan 
nedskärningar i välfärden vara en kortsiktig lösning på budgetunderskott (Petterson & Sundén 
2014). Under de senaste åren har det genomförts nedskärningar inom exempelvis skola och 
omsorg. Detta har följts av en debatt kring sjunkande kvalitet i välfärden (Stensmyren et al. 
2015). Frågan är vilka möjligheter det finns för den offentliga sektorn att upprätthålla 
välfärden utan att behöva göra kortsiktiga nedskärningar eller höja skatteuttaget. Problemet 
handlar således om resurshantering i samhället. 
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I näringslivet förekommer liknande problem där lönsamhetskrav och marknadskrafter tvingar 
företag att effektivisera sina verksamheter. Ett av de tidigaste exemplen är från början av 
1950-talet där det skedde kraftiga förändringar på filmmarknaden i USA. Filmbolagen 
upplevde en sjunkande efterfrågan till följd av teknologiska innovationer och demografiska 
förändringar. De svarade med att systematiskt avveckla vissa avdelningar och funktioner för 
att endast agera finansiärer och distributörer på marknaden. För filmbolagen verkade detta 
leda till ökad effektivitet och lönsamhet (Robins 1993). 
 
När en organisation väljer att internalisera en process i en värdekedja, i kommunernas fall 
kapitalanskaffning, så kallas det för vertikal integration (Porter 1980). Motsatsen till vertikal 
integration, att överlämna delar av den interna produktionen till marknaden, benämns ofta 
som outsourcing eller vertikal desintegration (Harland, Knight, Lamming & Walker 2005; 
Gilley & Rasheed 2000; Cheon, Grover & Teng 1995). Jamal Batta definierar outsourcing 
som “användandet av externa resurser för att bedriva verksamhet som vanligtvis utförs med 
hjälp av interna resurser och personal” (Batta 2011, s. 1). 
 
Organisationers beslut att vertikalt integrera eller outsourca kan förklaras med hjälp av 
transaktionskostnadsteori (TCE). Transaktionskostnadsteorin bygger på nationalekonomiska 
antaganden om organisationer som effektivitetsmaximerande aktörer och marknaden som 
själveffektiviserande där aktörer som kan producera till lägsta möjliga kostnad blir kvar och 
ineffektiva aktörer försvinner (Williamson 1981; Coase 1937). Transaktionskostnader är de 
kostnader som uppstår då två aktörer gör utbyte i form av tjänster eller produkter. Det kan 
vara mellan två företag men även inom olika avdelningar i samma organisation. Dessa 
kostnader är hänförliga till upprättandet av kontrakt och avtal, övervakning av kontraktets 
efterlevelse och säkerställande att utfallet lever upp till den angivna standarden (Williamson 
1981). Organisationen kommer välja att producera internt om transaktionskostnaderna är 
höga. Vid lägre transaktionskostnader ökar incitamenten för att vända sig till marknaden 
(Williamson 1979; Yang, Wacker, Sheu 2012; Maher 1997; Batta 2011). 
 
Genom transaktionskostnadsteorin förstår vi således organisationernas motiv till att outsourca 
eller vertikalt integrera, som en funktion av de kostnader som är hänförliga till produktionen 
av en vara eller tjänst internt eller via marknaden. Detta föranleder frågan om organisationer 
alltid bör outsourca om transaktionskostnaderna är låga. Enligt Harland et al. (2005) är en 
betydande risk vid ett outsourcingbeslut att organisationen misslyckas med att identifiera sin 
kärnverksamhet och därmed överlämnar denna till marknaden. Anledningen till att detta är en 
risk kan förstås som att organisationen outsourcar en verksamhet som marknaden inte har 
möjlighet att producera lika effektivt. 
 
Under 1990-talet förändrades förutsättningarna för ett antal offentliga verksamheter i Sverige. 
Tele-, post- och elmarknaderna, bland många andra, öppnades upp för konkurrens (Karlsson 
2005). Dessa marknadsmässiga ingrepp på den offentliga sektorn visade att det var möjligt för 
privata företag att bedriva verksamhet som tidigare var förbehållen offentliga aktörer. 
Skolreformen 1992 gav privata friskolor rätten att bedriva skolverksamhet på samma villkor 
som de kommunala. Det beslutades att privatskolorna skulle erhålla ersättning i form av en 
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skolpeng som betalades ut per elev (Utbildningsdepartementet 1992). Med Battas (2011) 
definition kan denna typ av privatisering förstås som outsourcing, eftersom kommunerna 
använder externa resurser för att bedriva en verksamhet som tidigare sköttes internt. 
 
Litteraturen på området vertikal desintegration eller outsourcing behandlar främst 
produktionsprocesser i tillverkande företag (McFetridge & Smith 1988; Ellram & Billington 
2000). Cheon, Grover och Teng (1995) belyser däremot dessa fenomen på IT-system och 
Clements (2003) undersöker outsourcing av ekonomi- och finansfunktioner hos företag. 
Studien visar att det finns en utbredd ovilja bland företagen att outsourca funktioner som 
exempelvis budgetering, riskhantering, upplåning och likviditetshantering. 
 
Idag kan vi observera en trend i den offentliga sektorn i Sverige, där några kommuner 
bedriver interna finansiella marknadsprogram som substitut eller komplement till traditionella 
banklån. Många kommuner och landsting outsourcar idag bland annat skolverksamhet, medan 
några väljer att integrera stödfunktioner som exempelvis finansiering. Detta frångår en av de 
traditionella principerna inom outsourcing, som enligt Harland et al. (2005) innebär att 
organisationer i största möjliga utsträckning ska undvika att outsourca delar av sin 
kärnverksamhet. 
 
Problemområdet för föreliggande studie berör således frågan om varför svenska kommuner 
tillgodoser sitt kapitalbehov med hjälp av interna marknadsprogram för upplåning i en 
situation som kännetecknas av stora ekonomiska begränsningar. Alternativen är att antingen 
använda egen personal och egna resurser för att låna upp och hantera pengar, eller att betala 
ränta och avgifter på lån från andra aktörer på finansmarknaden. Som diskussionen ovan har 
visat, är det relevant att betrakta problemområdet som en fråga mycket närbesläktad med den 
privata sektorns beslut om outsourcing. Beslutet att vertikalt integrera finansfunktioner är som 
diskussionen ovan visat, avhängigt transaktionskostnadernas storlek som i detta fall kan antas 
vara höga. Dessa transaktionskostnader utgör således kommunernas motiv till att antingen 
integrera eller outsourca vissa funktioner. Denna uppsats tar avstamp i kommunernas 
transaktionskostnader och undersöker dessa samt hur institutionella faktorer påverkar motiven 
att internt driva finansiella marknadsprogram för upplåning. 
 

1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att förstå kommunernas motiv till att internt driva finansiella 
marknadsprogram för upplåning. Med motiv förstås i denna studie de transaktionskostnader 
som utgör en kostnad när kommunen väljer att använda sig av marknaden. 
 

1.4 Frågeställning 
Vad påverkar kommunernas motiv till att driva finansiella marknadsprogram internt?  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Inledning till teoretiska referensramen 
Den teoretiska referensramen är indelad i sex avsnitt. Den första delen behandlar översiktligt 
outsourcing och vertikal integration samt fördelar och risker med respektive designval. Sedan 
presenteras institutionell teori för att skapa en förståelse för de ramar inom vilka kommunerna 
agerar. Det tredje avsnittet behandlar transaktionskostnadsteori (TCE) som skapar en 
förståelse för vilka kostnader som är förknippade med att vertikalt integrera. Det fjärde 
kapitlet tar upp integreringen av institutionell teori och TCE. Institutionell teori och TCE 
sammanfattas i det femte avsnittet. Kapitlet avslutas med en analysmodell. 
 

2.2 Outsourcing och vertikal integration 
Det finns flera fördelar och risker med att sköta processer internt. Några av dem är att 
stordriftsfördelar kan åtnjutas om verksamheten uppnår en betydande skala. Samtidigt kan det 
bidra till minskade kostnader när vissa processer kan köras parallellt eller i direkt anslutning 
till varandra, så kallade synergieffekter. Andra betydande fördelar är den informationsfördel 
man uppnår genom att själv hålla kontakt med marknaden, matchning av utbud och 
efterfrågan samt ökad kontroll och lägre transaktionskostnader. Riskerna ligger primärt i de 
högre kostnader som krävs för att själv ha hand om processen samt i den inflexibilitet som 
detta medför i att låsa sig till en viss verksamhet (Porter 1980). 
 
Som tidigare nämnt i problematiseringen kan företagen vända sig till marknaden för att 
komplettera delar av sin verksamhet och definieras som outsourcing (Harland, et al. 2005; 
Gilley & Rasheed 2000; Cheon, Grover & Teng 1995). Gilley och Rasheed (2000) särskiljer 
ett externt leverantörskontrakt från outsourcing av en funktion. Enligt dem, kan organisationer 
endast outsourca funktioner som de annars hade kunnat driva internt. Företag står alltså inför 
valet att själva hantera hela verksamheten eller att outsourca, vertikalt desintegrera, vissa 
funktioner. Ett par viktiga fördelar med outsourcing som Harland et al. (2005) påvisar är att 
företagen kan sänka kostnaderna och fokusera på sin kärnverksamhet. Övriga fördelar är 
bland annat att företaget kan öka sin förmåga att möta en föränderlig marknad genom att det 
andra företaget har bättre kapacitet eller kompetens att hantera problemet (Harland et al. 
2005). Företagen behöver klargöra vad deras kärnkompetens är så att de inte outsourcar en del 
av verksamheten som är deras konkurrensfördel (Harland et al. 2005). En nackdel med 
outsourcing ligger i att företagen behöver ha kompetens för att förvalta beslut angående 
exempelvis hur man ska gå från att hantera en intern process till att hantera relationen till 
leverantören (Harland et al. 2005). 
 
 

2.3 Institutionell teori 
Institutioner påverkar organisationers beslutsfattande då de medför begränsningar i 
organisationens handlingsutrymme. Individens förmåga att tänka och agera rationellt 
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begränsas av dess institutionella omvärld. Roberts & Greenwood (1997) menar att detta 
avspeglas i organisationens beslutsfattande i två skeenden. Pre-conscious, eller förmedvetet, 
när organisationen överväger vilka tänkbara strategier den kan applicera. Den kommer 
omedvetet endast överväga en strategi som följer lagar och regler och är i linje med den 
allmänna uppfattningen om vad som är rätt. Det kan också ske post-conscious, eller 
eftermedvetet. Organisationen kommer då vara medveten om de institutionella 
begräsningarna och aktivt välja den strategi som är i linje med den institutionella omvärldens 
paradigm. 
 
Organisationen är på så sätt inte en rationell aktör i den bemärkelse att den är 
effektivitetsmaximerande. Institutionell teori demonstrerar hur “icke-valsbeteende kan inträffa 
och kvarstå, genom utövande av vana, konvention, övertygelse eller social skyldighet” (Oliver 
1991, s. 151). Organisationers beteende kan inte endast förstås som en funktion av fullständigt 
rationellt fattade beslut. Deras tolkningar av information och följaktligen deras agerande 
begränsas av institutionella faktorer såsom normer, lagar och även kulturellt betingade 
företeelser. Dessa faktorer påverkar hur organisationerna får agera och vilka mål de väljer att 
eftersträva (Scott 2014). 
 
Den institutionella omvärlden kan delas upp i tre pelare; regulativa, normativa och kulturellt 
kognitiva institutioner. Dessa typer av institutioner påverkar människors och organisationers 
beteenden, hur de uppfattar och tolkar information samt vilka beteenden som anses rätt eller 
brukligt (Scott 2014). 
 

• Regulativa institutioner 
• Normativa institutioner 
• Kulturellt kognitiva institutioner 

 
Regulativa institutioner är tvingande och formulerade som exempelvis lagar eller regler. 
Dessa lagar och regler följer en instrumentell logik och är beroende av maktstrukturer och 
styrsystem. De lagar som styr vårt samhälle är regulativa institutioner som tvingar oss att 
agera inom vissa ramar med rädsla för repressalier. På samma sätt kan en organisations 
policydokument uppfattas som regulativa institutioner, förutsatt att dessa innefattar upprättade 
system för belöningar och bestraffningar (Scott 2014). 
 
Normativa institutioner ses som sociala skyldigheter där förväntningar styr hur människor och 
organisationer bör agera. Förväntningar på organisationens agerande påverkar vilka mål den 
väljer att eftersträva, exempelvis i form av certifieringar. Dessa förväntningar grundar sig i 
värderingar och standarder som återfinns i samhället. Företag kan till exempel välja att 
eftersträva en miljöcertifiering då det förväntas av dem att vara miljövänliga. Normativa 
institutioner kan uppfattas som regulativa, men skiljer sig i den mån att de inte följs av 
repressalier om de inte efterlevs. Däremot kan graden av efterlevnad resultera i att ett företag 
känner stolthet eller skam över sitt agerande (Scott 2014). 
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Kulturellt kognitiva institutioner kan ses som sociala konstruktioner som påverkar hur vi, 
undermedvetet, förhåller oss till vår omvärld. Detta påverkar hur människor och 
organisationer uppfattar och tolkar information. Den kanske vanligaste formen av uttryck för 
en kulturellt kognitiv institution är efterliknelse eller isomorfism, vilket innebär att 
organisationer tenderar att agera på likartade sätt, då deras uppfattning av omvärlden präglas 
av en gemensam tolkning av den. Det tar sig uttryck i ett likartat användande av symboler och 
gemensamma attityder och inställningar (Scott 2014). 
 
Med hjälp av institutionell teori uppnås en förståelse för kulturella, politiska och sociala 
dimensioner i organisationernas val av strategi. 
 

2.4 Transaktionskostnadsteori (TCE) 
Transaktionskostnadsekonomer var ursprungligen bekymrade över varför ekonomisk 
verksamhet organiseras i företag istället för på marknaden. Coase (1937) var bland de första 
som formulerade transaktionskostnadsteorin. Med hans kunskap lades grunden till hur den 
idag har utvecklats och förstås av moderna forskare. Då marknaden antas vara effektiv så 
produceras varor på marknaden redan till lägsta möjliga kostnad. Det finns då inga fördelar 
med att producera internt jämfört med att vända sig till marknaden (Coase 1937). Enligt 
transaktionskostnadsteorin kommer organisationer att välja den design som är effektivast och 
medför lägst kostnad. Detta härleds ur teorins grundantagande om organisationer som 
rationella, effektivitetsmaximerande aktörer (Roberts & Greenwood 1997). Organiseringen av 
ekonomisk verksamhet i företag måste således bero på kostnader förknippade med att 
använda marknaden (Coase 1937).  
 
Transaktionskostnader är de kostnader som uppstår då två aktörer gör utbyte i form av tjänster 
eller produkter. Det kan vara mellan två företag men även inom olika avdelningar i samma 
organisation (Williamson 1981). Ur ett transaktionsperspektiv är målet att fastslå den 
effektivaste formen av organisering av ekonomisk aktivitet. Transaktionsperspektivet ger ett 
verktyg för att väga fördelar mot varandra vid värderingen av olika organisationsalternativ; 
producera själva eller outsourca (Cheon, Grover & Teng 1995). När transaktionskostnaderna 
ökar så ökar även incitamenten för att vertikalt integrera. Förklaringen till detta ligger enligt 
Williamson (2008) i tre faktorer som påverkar transaktionskostnaderna. Dessa beskrivs mest 
utförligt i tidigare artiklar av Williamson (1979, 1981). 
 
Transaktionskostnader regleras av tre faktorer: 
 

• Tillgångsspecificitet 
• Osäkerhet 
• Frekvens 

 
Tillgångsspecificitet handlar om i vilken utsträckning tillgången är unik. Tre faktorer påverkar 
tillgångsspecificitet. Geografisk position kan påverka om verksamheten är av sådan natur att 
den är beroende eller drar fördelar av infrastruktur eller placeringen av successiva stationer i 



	 7	

produktionskedjan. Tillgångens fysiska specifikationer påverkar om det krävs specialiserad 
utrustning för att producera varan eller tjänsten. Den sista faktorn är humankapital där det kan 
tänkas att det krävs unik kunskap som är svår att tillskansa sig men som är nödvändig för 
produktionen av tillgången. Ju högre tillgångsspecificiteten är, desto svårare är tillgången att 
införskaffa via marknadstransaktioner. Bilaterala samarbeten såsom outsourcing blir mer 
komplexa och bidrar till högre transaktionskostnader vid inrättandet av en ny affärsrelation 
(Williamson 1981). 
 
Den andra faktorn, osäkerhet, behandlar osäkerheter i omgivningen vars närvaro leder till 
högre transaktionskostnader i form av ett ökat behov av kontrollmekanismer (Williamson 
1979). Exempelvis kan osäkerheter på marknaden, oklarheter i kontrakt och osäkerheter kring 
kvaliteten hos den producerade varan eller tjänsten, leda till ett större behov av övervakning 
och kontroll vilket minskar incitamenten för outsourcing (Cheon, Grover & Teng 1995) 
 
Den tredje och sista faktorn är frekvens. Med frekvens åsyftas hur ofta en transaktion 
genomförs på marknaden (Williamson 1979). Transaktionskostnaderna antas öka i takt med 
att frekvensen av transaktioner minskar. Detta på grund av kostnader i form av etablerandet 
av nya relationer som är hänförliga till bland annat upprättandet av avtal med nya aktörer 
(Cheon, Grover & Teng 1995). Vid mer frekventa transaktioner kan tänkas att 
tillvägagångssättet är välkänt och transaktionskostnaderna är därmed lägre. 
 
McIvor (2009) menar att när en organisation väljer att outsourca så är transaktionskostnaderna 
låga. Transaktionskostnaderna är låga när tillgången inte har några unika specifikationer, när 
det råder låg osäkerhet kring faktorer som kan tänkas påverka utfallet och när frekvensen av 
marknadstransaktioner är hög. Dessa tre faktorer är desamma som Williamsons (1979, 1981) 
formulerat. Modern forskning utgår idag i störst utsträckning från dessa tre när 
transaktionskostnader diskuteras (Cheon, Grover & Teng 1995; McIvor 2009). 
 
En del forskare har valt att komplettera Williamsons (1979, 1981) tre faktorer genom att 
antingen lägga till eller bryta ner en faktor och inkorporera nya faktorer. Yang, Wacker & 
Sheu (2011) använder tillgångsspecificitet och frekvens, men har valt att bryta ned 
osäkerheter till risker i omgivningen och otydliga prestationer. Risker i omgivningen är bland 
annat marknadsrisker, teknologiska risker och risker kring individers beteenden. Otydliga 
prestationer handlar om hur svårt det är att mäta hur väl motparten presterar (Yang, Wacker & 
Sheu 2011). 
 
Trots denna operationalisering anser vi att Williamsons (1979, 1981) tre faktorer på ett 
enklare sätt fångar det Yang, Wacker och Sheu (2011) försöker lyfta. Risker i omgivningen 
innefattar enligt dem både exogena och endogena faktorer så som marknadsrisker och 
individers beteenden. Trots detta upplevs risker i omgivningen enligt oss som en exogen 
faktor om det inte specificeras att det är i avtalets omgivning. Att använda begreppet 
osäkerhet minimerar denna förvirring, men fångar precis samma sak. Deras andra 
omoperationaliserade begrepp, otydliga prestationer, inkluderas i Williamsons (1981) modell. 
Hög tillgångsspecificitet och hög osäkerhet leder till svårigheter att mäta motpartens 
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prestation. Det finns också en svårighet i att använda otydliga prestationer som begrepp då det 
är svårt att avgöra vad som är en otydlig prestation och vad som inte är det. 
 
Frångås TCE:s grundantagande om organisationer som effektivitetsmaximerande och vi 
istället ser dem som effektivitetssökande, skapas en annan bild av organisationers 
beslutsfattande. Detta skulle innebära att organisationer alltid strävar efter att maximera sin 
effektivitet, men inte nödvändigtvis väljer det effektivitetsmaximerande valet. Anledningen 
till detta återfinns i individens begränsade rationalitet, kognitiva begränsningar och 
institutionella faktorer påverkar vilka beslut som fattas inom en organisation (Roberts & 
Greenwood 1997). 
 

2.5 TCE och Institutionell teori 
Balakrishnan, Eldenburg, Krishnan och Soderstrom (2010) genomförde en studie av 
sjukhusindustrin i Kalifornien där de visade att institutionella begränsningar påverkar 
transaktionskostnaderna och hur dessa skiljer sig åt mellan olika typer av verksamhet. Större 
institutionella begränsningar medförde högre transaktionskostnader. Institutioner beskrivs 
som mänskligt skapade och innefattar formella och informella delar. De formella är regler, 
lagar och förordningar och de informella är sanktioner, seder, traditioner och 
uppförandekoder (Balakrishnan et al. 2010). Dessa kan relateras till Scotts (2014) tre pelare 
där formella institutioner reflekterar de regulativa institutionerna och de informella 
återspeglar den normativa pelaren. Gränsdragningen blir dock tvetydlig då sanktioner som är 
informella innebär en bestraffning, vilket var ett av kriterierna för de regulativa 
institutionerna. Denna gränsdragning är däremot mindre relevant inom ramen för denna studie 
eftersom institutionerna erkänns av samtliga författare och vi väljer att hålla oss till Scotts 
(2014) pelare som benämning för dem.  
 
Studien som Balakrishnan et al. (2010) genomförde visade på att transaktionskostnader vid 
outsourcing av kliniska verksamheter i sjukhusen var högre än vid outsourcing av icke-
kliniska verksamheter. Kliniska verksamheter såsom kirurgi, intensivsjukvård och röntgen är 
bäst lämpade att organiseras internt då de är komplexa, svåra att mäta och innebär mycket 
osäkerheter kring utfallet. Detta innebär enligt Williamson (1979, 1981) att 
tillgångsspecificteten är hög och att osäkerheten är stor och därmed är också 
transaktionskostnaderna höga. Vidare beskriver Balakrishnan et al. (2010) att icke-kliniska 
verksamheter såsom tvätt, fastighetsskötsel och kafé är mindre komplexa och innebär lägre 
osäkerheter i utfallet vilket  enligt Williamson (1979, 1981) innebär en låg 
tillgångsspecificitet och låg osäkerhet och därmed låga transaktionskostnader vid outsourcing. 
Denna typ av verksamhet lämpar sig på så sätt bättre att outsourcas till marknaden. 
 
Balakrishnan et al. (2010) menar att kliniska verksamheter står inför större institutionella 
begränsningar än icke-kliniska verksamheter och att detta bidrar till att öka 
transaktionskostnaderna. De menar att inom kliniska verksamheter finns det större 
förväntningar på prestation och kvalitet och att det främst är till de kliniska verksamheterna 
som sjukhusen får finansiering. Denna finansiering är ofta beroende av att sjukhusen ska leva 
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upp till vissa krav eller så är den kopplad till en specifik verksamhet. Enligt Scott (2014) är 
dessa förväntningar på prestation och kvalitet normativa institutioner och finansiering, mot 
krav på exempelvis vård av individer utan försäkring, en form av regulativa insitutioner. En 
jämförelse mellan privata sjukhus och statliga sjukhus visar att de privata, som antas ha lägre 
institutionella begränsningar då deras huvudsyfte är att generera vinst, i större utsträckning 
outsourcar kliniska verksamheter. Statliga sjukhus som antas ha större institutionella 
begränsningar då de ska tjäna allmänheten och saknar uttalat vinstintresse outsourcar inte 
kliniska verksamheter i samma utsträckning. På så vis har Balakrishnan et al. (2010) visat att 
högre institutionella begränsningar innebär högre transaktionskostnader. 
 

2.6 Sammanfattning av teorierna 
Beslutet att vertikalt integrera eller att outsourca beror på de transaktionskostnader som är 
förknippade med att vända sig till marknaden som i sin tur påverkas av den institutionella 
omvärld inom vilken organisationen agerar. 
 
Den institutionella omvärlden består av: 

• Regulativa institutioner 
• Normativa institutioner 
• Kulturellt-kognitiva institutioner 

 
Transaktionskostnaderna påverkas av: 

• Tillgångsspecificitet 
• Osäkerhet 
• Frekvens 
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2.7 Analysmodell 
Samspelet mellan faktorerna ovan illustreras i figuren nedan. Den institutionella omvärlden, i 
vilken en kommun befinner sig, påverkar transaktionskostnaderna som är förknippade med 
outsourcingbeslut. Transaktionskostnaderna påverkar sedan valet att integrera eller outsourca. 
Ett exempel på hur detta kan tas i uttryck återfinns i fordonsindustrin där utsläppsgränser 
påverkar bilarnas fysiska specifikation. När tillgångsspecificiteten på så sätt ökar så ökar 
också incitamenten för företaget att producera bilarna internt. Detta exempel visar hur nya 
lagar och regler påverkar tillgångsspecificiteten och i sin tur leder detta till högre 
transaktionskostnader. Högre transaktionskostnader minskar incitamenten för att vända sig till 
marknaden för att outsourca delar av verksamheten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 
	  

Institutionell		
omvärld	

Transaktions-
kostnader	
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3. Metod 
Vi har valt att utgå ifrån teorin då vi gjorde denna studie. Detta sätt att utgå från teorin kallas 
enligt Bryman och Bell (2013) för en deduktiv ansats. På det här sättet avgränsas datan som 
behöver samlas in (Yin 2013). Med transaktionskostnadsteorin och institutionell teori kunde 
vi avgränsa oss till att samla in relevant data med hjälp av begreppen som behandlas i studiens 
teoretiska referensram. En deduktiv ansats har en fördel gentemot induktiv ansats, där 
insamlad data skapar begrepp och teori. Vid en induktiv ansats riskerar forskarna att söka 
förgäves efter exempelvis beteendemönster och begrepp, istället för att testa intressanta 
befintliga begrepp (Yin 2013). Syftet med att använda en deduktiv ansats i denna studie var 
att förstå motiven som transaktionskostnader enligt redan befintlig teori. 
 

3.1 Undersökningsdesign 
Syftet med studien var att förstå kommunernas motiv att internt driva finansiella 
marknadsprogram för upplåning. Utifrån studiens syfte bedömdes kvalitativa intervjuer vara 
den bäst lämpade datainsamlingsmetoden. Eftersom studien inte ämnade att identifiera någon 
utveckling över tid, valde vi att genomföra intervjuerna vid ett tillfälle per respondent. 
 

3.2 Urval 
I studien utgick vi från kommuner som uppfyllde två urvalskriterier: 
 

• Driver egna marknadsprogram för upplåning 
• Medlemmar i Kommuninvest 

 
Utifrån dessa två kriterier utgjorde nio kommuner urvalsgruppen; Norrköping, Göteborg, 
Örebro, Lund, Jönköping, Avesta, Borås, Södertälje och Uppsala. Motiven bakom 
urvalskriterierna var att de kommuner som använder sig av flera finansieringskanaler borde ha 
en bättre uppfattning om, samt kunna måla upp en mer nyanserad bild av deras motiv bakom 
att internt driva finansiella marknadsprogram. Kommunerna som är medlemmar i 
Kommuninvest har tillgång till ett förmånligt upplåningsalternativ och argumenten för att 
internt driva marknadsprogram bör alltså inte endast vara av kostnadsskäl. Av den 
anledningen anser vi att dessa kommuner bör kunna bidra mest till vår studie. 
 
Kontakt med respondenterna etablerades initialt med hjälp av Kommuninvest. Kommuninvest 
försåg oss med namnen på kommunerna som uppfyllde urvalskriterierna och urvalsgruppen 
konfirmerades genom en genomgång av offentlig information om vilka kommuner som driver 
finansiella marknadsprogram och är medlemmar i Kommuninvest. Utöver de ovan nämnda 
kommunerna uppfyller ytterligare två kommuner urvalskriterierna; Huddinge kommun och 
Botkyrka kommun. Dessa två kommuner driver finansiella marknadsprogram genom en 
gemensam internbank tillsammans med Södertälje kommun. Respondenten för Södertälje 
kommun försäkrade oss om att han genomförde intervjun i egenskap av portföljförvaltare för 
alla tre kommuner. I syfte att inte snedvrida empirin genom att presentera tre identiska 
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intervjuer, valdes en av de tre kommunerna ut slumpmässigt som representant i vår studie; 
Södertälje kommun. Vid etableringen av kontakter med kommunerna har vi eftersträvat att 
intervjua den person med bäst inblick i finansverksamheten. Vi har, efter en presentation av 
vår studie, blivit hänvisade till de respondenter som ansetts kunna bidra mest till vår studie. 
De tilltänkta respondenterna utgjordes av ekonomi- och finanschefer samt finansekonomer 
från respektive kommun som uppfyllde urvalskriterierna. 
 

3.3 Etik och information till respondenterna 
I studiens början tog Kommuninvest kontakt med representanter för kommunerna som 
uppfyllde urvalskriterierna för vår studie. De gav en kort presentation av studien och frågade 
om de ville delta i undersökningen. Allteftersom vi fick besked om vilka kommuner som 
önskade delta, skickades email till kontaktpersonen vi fick förmedlad av Kommuninvest med 
information kring studien. 
 
I början av studien skrevs även ett sekretessavtal med Kommuninvest. I och med 
sekretessavtalet förband vi oss att inte delge känslig information som insamlats från berörda 
respondenter. På grund av sekretessavtalet transkriberades inte intervjuerna. Det fanns även 
en forskningsetisk aspekt i att försöka hålla respondenternas svar konfidentiellt. 
Respondenterna från kommunerna var tydliga med att de var öppna med vad de gör. Däremot 
gjordes bedömningen att individuella uttalanden inte skulle kunna användas i direkt 
marknadsföringssyfte gentemot kommunerna. 
 

3.4 Intervjudesign 
Intresset för studien var att förstå kommunernas motiv att driva egna marknadsprogram för 
upplåning. Enligt Bryman och Bell (2013) fokuserar kvalitativa intervjuer på att fånga 
respondentens åsikter, och därför har vi valt denna datainsamlingsmetod för studien. För att 
skapa en nyanserad bild av varför kommunerna väljer att driva egna marknadsprogram och 
inte begränsa deras perspektiv valde vi att använda öppna intervjuer där respondenten fick 
resonera fritt kring våra teman. Mer specifika frågor hade riskerat att styra respondenten i en 
viss riktning och därmed gått miste om viktig information. Det skapar också en förbättrad bild 
kring hur kommunerna själva uppfattar situationen och möjliggör jämförelser mellan 
tolkningar och svar. En öppen intervju är flexibel och tillåter att intervjuaren ställer 
följdfrågor (Bryman & Bell 2013). Under intervjuerna så ställde vi följdfrågor där vi fann det 
intressant att följa upp något som respondenten sagt. 
 
Telefonintervjuer användes som primär datainsamlingsmetod vilket möjliggjorde kontakt med 
kommuner som inte låg i vår geografiska närhet. En aspekt att beakta avseende 
telefonintervjuer är att vissa respondenter kan ha lättare att berätta om känsligare saker över 
telefon (Bryman & Bell 2013). En kommun låg geografiskt nära och vi kunde därför 
genomföra en personlig intervju. Den personliga intervjun genomfördes innan 
telefonintervjuerna i syfte att säkerställa att operationaliseringen av de teoretiska begreppen 
var god. 
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Innan intervjuerna skickades information ut till respondenterna och i samband med 
genomförandet tillfrågades respondenterna om samtalet fick spelas in. Fördelen med att spela 
in intervjuerna var att möjligheten fanns att lyssna igenom intervjun flera gånger för att 
undvika att väsentlig information gick förlorad.  Denna inspelning hanterades konfidentiellt 
på grund av ett sekretessavtal. En person var intervjuledare medan de andra två förde 
anteckningar och hade även möjlighet att ställa följdfrågor och be om förtydliganden. Dessa 
åtgärder vidtogs i syfte att säkerställa att frågorna som ställdes i första hand faller inom ramen 
för undersökningens teman samt att intervjusvaren skulle kunna tolkas på ett mer nyanserat 
sätt. 
 
Respondenterna gavs i början av intervjuerna tillfälle att berätta om finansverksamheten. 
Respondenten tilläts sedan prata fritt kring studiens teman. Endast när samtalet upplevdes 
som svävande eller gled för långt från ämnet, ingrep intervjupersonen och återkopplade till 
studiens teman. Ibland ombads också respondenterna att förtydliga eller utveckla sina svar. 
 

3.5 Insamling av sekundärdata 
Sekundärdata har efter genomförda intervjuer inhämtats från kommunernas finansrapporter 
och årsredovisningar för att komplettera bilden av den kommunala upplåningens 
sammansättning. Sekundärdata kan bidra med ökad förståelse för problemområdet och 
fastställa resultatens tillförlitlighet (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund 2010). I denna 
studie har detta möjliggjort säkerställandet av att nödvändig data samlats in för att kunna 
motivera delar av analysen. 
 

3.6 Operationalisering 
De begrepp som presenterats i studiens teoretiska referensram har operationaliserats till 
teman. Fördelen och syftet med att operationalisera begrepp är att det gör dem mer 
lättförstådda och applicerbara i en intervjusituation (Bryman & Bell 2013). Syftet har varit att, 
under intervjuerna, undvika snäva och svårtolkade akademiska begrepp. Operationaliseringen 
är baserad på en subjektiv tolkning av hur dessa begrepp tar sig uttryck och upplevs i en 
organisation. Studiens teman presenteras i en tabell nedan (se tabell 1). 
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Begrepp Tema 

Tillgångsspecificitet Förutsättningar 

Osäkerhet Hot 

Frekvens Behov 

Regulativa institutioner Styrning 

Normativa institutioner Förväntningar 

Kulturellt-kognitiva institutioner Efterliknelse 

 
Tabell 1 
 
Tillgångsspecificitet handlar som nämnts i den teoretiska referensramen om tillgångens 
egenart. Beroende på vilken typ av vara eller tjänst som produceras krävs att organisationen 
har vissa karaktärsdrag i form av geografisk position, kompetens och teknologi. Tillsammans 
utgör de förutsättningar för hur och var verksamheten kan bedrivas. 
 
Osäkerhet utgörs av faktorer som organisationen upplever kan påverka verksamheten på ett 
oförutsägbart sätt. Osäkerhetsfaktorerna uppfattas som hot mot utfallet av organisationens 
verksamhet. Dessa hot medföljer att organisationens behov av kontroll ökar och därmed 
minskar incitamenten för att outsourca. 
 
Den sista faktorn som påverkar transaktionskostnaderna är frekvens. Frekvens handlar om hur 
ofta en transaktion genomförs på marknaden och nya kontrakt ingås. Frekvensen av en 
transaktion antas vara direkt kopplat till organisationens behov av resursen i fråga. 
 
Den viktigaste aspekten av en regulativ institution är att den är tvingande. Den begränsar 
verksamhetens utövande i form av lagar och policydokument. Detta är nära kopplat till hur 
verksamheten styrs. 
 
Normativa institutioner är inte tvingande utan behandlar istället hur yttre förväntningar på 
verksamheten påverkar hur en organisation bör agera och hur verksamheten bedrivs. 
 
Kulturellt-kognitiva institutioner fångar underliggande kulturella aspekter som kan påverka 
verksamheten och beslutsfattandet. Detta skiljer sig åt mellan organisationer och länder och 
tar sig uttryck i tendenser till efterliknelse i språkbruk och användandet av symboler inom 
branscher och organisationer. 
 



	 15	

3.7 Dataanalys 
Intervjuerna har inte transkriberats utan presenteras istället i sammanställd form. Syftet har 
varit att presentera resultaten på ett så korrekt sätt som möjligt utan att tillkännage känslig 
information eller respondentens identitet. Ur framställningarna har sedan informationen 
sammanställts och kodats under de begrepp som presenteras i studiens teoretiska referensram, 
för att möjliggöra analys av materialet. I analysen kopplas de teoretiska begreppen till 
varandra utifrån sammanställningen av resultatet. Slutsatsen summerar sedan dessa 
kopplingar och relaterar dem till existerande forskning. Enligt Christensen et al. (2010) är det 
av vikt att i analysarbetet presentera underliggande mönster och processer som framkom 
under insamlingen av empiri. Kopplingen till de teoretiska begreppen är nödvändig för att 
kunna identifiera viktiga delar av empirin och för att dessa ska kunna vara relevanta för 
studien (Christensen et al. 2010). 
 

3.8 Trovärdighet 
I syfte att stärka studien trovärdighet så har vi använt oss av fyra delkriterier; tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Bryman och Bell (2013) behandlar begreppen 
trovärdighet och äkthet. Äkthet handlar om forskningspolitiska frågor (Bryman & Bell 2013). 
Det hade liten relevans för vår studie enligt vår bedömning och därför använde vi oss inte av 
begreppet. 
 
Tillförlitlighet innebär att resultaten forskningen tar fram överensstämmer med verkligheten 
och att det accepteras av andra personer. Detta kan göras med respondentvalidering, vilket 
innebär att respondenten tillåts ta del av resultatet för att bekräfta att tolkningarna av svaren är 
korrekta (Bryman & Bell 2013). Som vi nämnde tidigare så har vi skrivit på ett sekretessavtal, 
vilket gör att vi inte kan transkribera intervjuerna, och därför får respondenten ta del av våra 
sammanställningar innan dessa bekräftas och används i studien. 
 
Överförbarhet avser i vilket grad resultaten är giltiga för en annan liknande grupp eller för 
samma grupp vid ett senare tillfälle. I kvalitativa studier är det svårt då undersökningsobjektet 
vanligtvis är en viss situation eller ett speciellt fall (Bryman & Bell 2013). Vår avsikt har varit 
att beskriva resultatet så utförligt som möjligt. Ett möjligt hinder till utförliga beskrivningar 
kan vara avsaknaden av transkriberade intervjuer i studien. Respondenterna har validerat 
studiens resultat för att säkerställa att beskrivningarna och tolkningarna av resultatet har 
genomförts på ett sådant sätt att inga viktiga detaljer utelämnats. Avsikten har varit att 
beskrivningarna ska vara tillräckligt utförliga för att en annan forskare ska kunna bedöma 
resultatens överförbarhet. 
 
Pålitlighet skapas genom att löpande beskriva studiens tillvägagångssätt (Bryman & Bell 
2013). Studien har eftersträvat att redogöra för tillvägagångssättet så tydligt och fullständigt 
som möjligt. Detta gjorde vi bland annat genom att redovisa de teman som vi förhöll oss till 
under intervjun. Avsikten har varit att tydligt beskriva hur intervjuerna genomfördes samt 
redogöra för argumenten för valet av undersökningsdesign. 
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Konfirmering innebär att forskare förhåller sig objektiva i studierna då åsikterna inte får 
påverka resultatet (Bryman & Bell 2013). Vi har strävat efter att förhålla oss neutrala. 
Exempelvis använde vi oss av öppna frågor i våra intervjuer för att i så låg grad som möjligt 
undvika att styra respondentens tankar och därmed även svar. 
 

3.9 Metodreflektion 
Sex av nio kommuner var tillgängliga för deltagande i studien. En större andel tillgängliga 
respondenter hade ytterligare nyanserat bilden av de motiv kommunerna har för att driva 
finansiella marknadsprogram. Vi anser däremot att de intervjuer som genomförts har bidragit 
till en god förståelse för dessa motiv trots ett mindre urval än önskat. Studien hade ytterligare 
kunnat berikas med jämförelser med kommuner som inte bedriver marknadsprogram. Det är 
möjligt att en sådan jämförelse hade bidragit med en större förståelse för graden av påverkan 
från studiens teoriområden. 
 
De teoretiska begreppen operationaliserades till teman i syfte att göra dem mer lättförstådda 
och applicerbara i intervjuerna. Det finns en risk att denna operationalisering inte lyckats 
fånga alla aspekter av dessa mångsidiga begrepp. Fördelen med operationaliseringen var 
däremot att det hjälpte oss forma intervjuerna som ett vanligt samtal med naturliga följdfrågor 
kring viktiga punkter. Ett exempel på en sådan följdfråga var huruvida respondenterna 
upplevde förväntningar på att bedriva grön finansiering. 
 
Ett alternativ till vår datainsamlingsmetod hade varit att genomföra personliga intervjuer med 
alla respondenter. Det var dock inte möjligt på grund av avståndet till de flesta respondenter. 
En av nackdelarna är att vi inte kunde se respondenten och därför inte tolka dennes 
kroppsspråk, såsom ansiktsuttryck och gester. En annan nackdel med telefonintervjuer som 
finns är tekniska problem (Bryman & Bell 2013). Detta minimerades genom upprepade tester 
av inspelningsanordningen. 
 
Då respondenten tilläts resonera fritt kring studiens teman fanns en risk i att det skulle bli 
svårt att koppla svaren till våra frågeställningar. För att motverka detta genomfördes först en 
personlig intervju för att säkerställa att det inte uppstod otydligheter på grund av vår 
operationalisering. I de fall där respondenten frångått ämnet har intervjupersonen styrt tillbaka 
samtalet till studiens teman. 
 
Vid sammanställning av resultatet uppdagades att vi ej lyckats fånga begreppet “frekvens” på 
ett tillräckligt bra sätt. Vi valde då att vända oss till respektive kommuns finansrapporter och 
årsredovisningar för att komplettera vår data. Insamlingen av sekundärdata ansågs nödvändig 
för att generera en relevant analys av begreppet. Konsekvenser av sekundärdata lyfts av 
Christensen et al. (2010) och diskuteras mer utförligt i kapitel 3.5 i vår studie. 
 
Den teoretiska referensramen är baserad på välciterade böcker samt vetenskapliga artiklar, 
med kravet att dessa var peer-reviewed, vilket innebär att artiklarna är vetenskapligt 
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granskade. Artiklarna har hämtats ur databaserna Google Scholar och ABI/Inform. I 
problematiseringen har vi även använt andra källor i form av rapporter från myndigheter och 
intresseorganisationer samt en tidningsartikel för att få fram en tydligare bild av problemet. 

4. Empiri 

4.1 Respondent A 
Kommunen arbetar med internbank för kommunkoncernen där kommunens uppgift är att stå 
för kapitalanskaffning till kommunala bolag. I uppdraget ingår att diversifiera sin 
skuldportfölj och att kunna säkra kapital från så många finansieringskällor som möjligt. 
Internbanken uppkom som en följd av finanskrisen 2008 då kommunala bolag hade svårt att 
säkra finansiering. Vid tillfället var det ingen som hade tänkt tanken att en stor svensk bank 
skulle gå omkull, något som var nära att hända. Likviditetskrisen för bankerna innebar att 
några banker började ställa krav på återbetalning av lån från bolagen. Detta innebar att 
politikerna önskade en utredning om att säkerställa koncernens kreditanskaffning vilket ledde 
till att internbanken startades.   
 
Tidigare ansvarade de kommunala bolagen själva för sin kapitalanskaffning via banklån. 
Detta krävde enskilda borgensbeslut från kommunfullmäktige vid upptagande av varje enskilt 
lån, alternativt enskilda borgensramar för bolagen. Detta har idag effektiviserats genom att 
förkorta beslutsvägarna då endast en låneram krävs för hela internbankens kapitalanskaffning 
under en bestämd period samt att kommunstyrelsen fastslår låneramar för respektive bolag 
utifrån investeringsbehoven. 
 
Kommunen lånar upp på kort sikt varje vecka via certifikatprogram och på längre sikt mindre 
frekvent genom emittering av obligationer och upplever att det finns en god tillgång på 
likviditet. Det finns vissa hot förknippade med marknadsprogrammen, särskilt rörande 
stabiliteten på marknaden. Brist på investerare under perioder av finansiell osäkerhet på 
marknaden kan innebära en risk för kapitalanskaffningen, något som kommunen ännu inte 
upplevt. Det finns också oroligheter kring den kommunala låneskuldens utveckling och hur 
detta kan komma att påverka kommunen i framtiden. Det finns en risk att marknaden för 
kommuncertifikat och kommunobligationer blir mättad om volymen skulle dubbleras. 
 
Idag är ett stort fokus från politikerna på gröna obligationer inom kommunens 
marknadsprogram där kommunen garanterar investerare att pengarna som lånas ut går till 
miljövänliga investeringar. Miljötrenden i samhället har gjort det till ett viktigt område inom 
finansvärlden och detta återspeglas i politiken. Kommunen har idag den näst högsta 
kreditratingen enligt Standard & Poor’s vilket möjliggör bättre villkor vid kapitalanskaffning 
jämfört med många banker. Kreditratingen ger också en mätning av kommunens finansiella 
ställning i stort, vilket är av stor vikt för kommunen. De har idag nära kontakt med andra 
kommuners internbanker. Representanter för kommunernas internbanker träffas regelbundet i 
nätverk och kommunicerar via mail och telefon. Transparensen i den offentliga sektorn 
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möjliggör att kommunerna kan använda varandra som resurs och ha ett kontinuerligt 
kunskapsutbyte kring exempelvis avtal och analyser. 
 
 

4.2 Respondent B 
Kommunen bedriver upplåning åt kommunkoncernens bolag sedan innan finanskrisen 2008. 
Bolagen i kommunen är relativt små och det är därför mer fördelaktigt att bedriva gemensam 
upplåning då större volymer ger bättre marginaler och priser. Eftersom verksamheten bedrivs 
i kommunal regi måste den bedrivas med hänsyn till att det är skattebetalarnas pengar som 
förvaltas. Den drivande kraften är således att anskaffa kapital till så låga kostnader som 
möjligt. 
 
Idag är möjligheterna för kommunen att utfärda värdepapper väldigt goda då 
marknadsräntorna för det avseendet är väldigt låga. Det finns en policy för finansiering i 
kommunen som reglerar maximala löptider för utgivning av obligationer. I finanspolicyn 
regleras även kommunens överskottslikviditet. Dessa likviditetsbegränsningar, tillsammans 
med kostnader i form av säkringar och kapitalbindningar, minskar möjligheten till upplåning. 
 
Certifikat utfärdas flera gånger per månad medan obligationer endast utfärdas ett fåtal gånger 
per år. Efterfrågan på kommunala värdepapper är idag högre än upplåningsbehovet. Dessa 
produkter ses inte som komplicerade, men kommunen inser samtidigt att en bank har högre 
kompetens gällande denna typ av verksamhet. Det som har inneburit svårigheter är att lära sig 
marknadskutymen och att få en förståelse för marknaden, eftersom det inte har varit vanligt i 
kommunvärlden tidigare. Investerarna har däremot haft överseende med att kommunen är en 
ny aktör i sammanhanget. 
 
Risker som är förknippade med verksamheten är framförallt förändringar av lagar och regler, 
nya system och administrationsfaktorer. Som exempel ges regler för intern vidareutlåning och 
förbud mot ränteavdrag. Kommunen använder sig av derivatkontrakt i form av 
räntesänkningar i syfte att mildra eventuella räntefluktuationer. Dessa derivatkontrakt måste 
också rapporteras i enlighet med aktuella regelverk. 
 
Kommunen strävar endast efter att säkra upplåning till så låg kostnad som möjligt. Detta är 
den främsta förväntningen på verksamheten. Trender så som grön upplåning ses som ett 
verktyg för att göra investeringar mer attraktiva men är inget som kommunen väljer att arbeta 
med inom marknadsprogrammet. Respondenter berättar att de har viss kontakt med andra 
kommuner på chefsnivå och är på kontaktträffar ett par gånger per år, men där diskuteras 
sällan upplåning. Upplåningsverksamheten influeras inte särskilt mycket av andra kommuner 
utan styrs främst av egna behov. 
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4.3 Respondent C 
Efter finanskrisen fanns det ett behov av att skärpa hanteringen av finanser inom 
kommunsektorn. Tidigare hade kommunen gått i borgen för de kommunala bolagen, men när 
det inte längre var självklart att kommunen fick förlänga sina banklån upptäcktes ett behov av 
att sköta upplåningen inom kommunen. Finansverksamheten förutsätter att det finns tydliga 
policies för upplåning, fullgoda IT-stöd samt att rollerna i verksamheten är tydligt definierade, 
något som kan vara svårt i den kommunala sektorn där ansvarsfördelningen ibland kan 
uppfattas som otydlig. 
 
Det finns flera faktorer som kan påverka verksamheten. Dålig internkommunikation kan leda 
till att kommunen lånar upp i onödan och ofullständiga rutiner för upplåning kan leda till 
misstag. Om marknadsförhållanden skiftar kan investerare söka sig till andra typer av 
investeringar av olika anledningar. Exempelvis kan ändringar i fonders regelverk leda till 
fokus på helt andra investeringar som ger högre avkastning än kommunobligationer, vilket 
skulle göra det svårare för kommuner att låna pengar. Just idag råder däremot goda 
marknadsförhållanden och efterfrågan på kommunala värdepapper är väldigt hög. Kommunen 
utfärdar kontinuerligt nya certifikat och obligationer och den dagliga verksamheten går ut på 
att förbereda omsättning av lån. 
 
Kommunallagen uppfattas som förlegad då den inte är utformad för den typ av upplåning som 
bedrivs idag. Finanspolicyn är det som i störst utsträckning styr hur verksamheten bedrivs. 
 
Det finns förväntningar på att verksamheten ska vara lönsam. Förväntningarna handlar främst 
om låg risk och låg kostnad i sin upplåning, vilket alltid är en utmaning att uppnå. Det är dock 
lugnare i den offentliga sektorn jämfört med den privata. I den privata sektorn finns det krav 
på företag att kontinuerligt prestera på en hög nivå under korta tidsperioder. I den offentliga 
sektorn finns inte samma krav men det finns en stark oro för att någonting ska gå fel eller att 
lånekostnaderna ska bli för höga.  Det finns också färre resurser i den offentliga sektorn och 
kompetensen är inte lika specialiserad. Det finns ett behov av fler analytiker och mer kunskap 
om hur exempelvis räntor utvecklas. Tidigare fanns det en inställning inom kommunen 
gällande räntor att “den blir vad den blir” och denna var väldigt etablerad på arbetsplatsen. 
 
Kommunen har märkt av en stark efterfrågan på gröna värdepapper och det är även något de 
också tillhandahåller. Respondenten berättar att det ger en otroligt fin image att kunna visa att 
de är ledande inom finansiering och även bekräfta detta med olika stämplar. 
 
Kontakten med andra kommuner är bra och möjligheten till kunskapsutbyte är stort, främst på 
grund av den offentliga sektorns transparens. Respondenten anger att det är lätt att fråga 
kollegor och man slipper uppfinna hjulet själv. Förr var det vanligt med frågor kring 
likviditetsplanering, men på senare tid har fokus skiftat till frågor kring hur 
finansverksamheten organiseras på ett bra sätt. 
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4.4 Respondent D   
Tidigare hade kommunen inget stort fokus på finansieringsverksamheten. Upplåningen 
skedde främst via lån från banker och andra finansinstitut. I och med finanskrisen 2008 blev 
kommunerna mer medvetna om vilka risker som tas vid upplåning och de förstod hur viktigt 
det var med trygg finansiering. Att själva sköta sin finansiering har inneburit att de har fått 
mer kontroll, men det är fortfarande något som är under uppbyggnad. Tidigare fanns mycket 
att förbättra kring hur finansiella rapporter och riskanalyser upprättades. Det finns idag 
tillräckligt med resurser för att klara av att driva egna marknadsprogram, men jämfört med 
privat sektor är dessa ändå rätt knappa. Ett exempel som lyftes fram var behovet av mer 
kompetent personal för att kunna utveckla verksamheten. 
 
Vissa av de kommunala bolagen har idag fullmakter som gör det möjligt för dem att ta lån i 
kommunens namn. Internbanken jobbar kontinuerligt med att bygga bättre samarbeten inom 
kommunkoncernen för att kunna hjälpas åt med finansieringen. 
 
Kommunen skaffade kreditrating på initiativ från ett bostadsbolag då de ställde sig frågan: 
“varför ska bankerna få marginalerna i stället för kommunerna själva?” 
 
Trots att kommunen upplever ett stort investeringsbehov till följd av en hög 
befolkningstillväxt, finns det en risk i att “överinvestera”, eftersom framtiden är osäker. 
Därför har internbanken inte gett ut obligationer i samma takt som förut. 
 
Det finns flera risker med att bedriva finansieringsverksamhet i form av 
marknadsförändringar, finansieringsrisk och ränterisk. Om en ny finanskris inträffar är risken 
att ingen vill låna pengar och kommunen kan sitta i en situation där de inte kan finansiera lån 
som de redan har. 
 
Kommunen har en väldigt bra kreditrating hos Standard & Poor’s, något som man ser som 
oerhört positivt då det innebär bättre villkor för upplåning. Den höga ratingen har också 
skapat värde för politikerna, då de kan använda den ratingen för att “marknadsföra” 
kommunen. 
 
Det finns finansiella mål inom kommunen som reglerar hur mycket lån som får tas upp i 
förhållande till intäkterna. I samband med kommunens budgetarbete fastställs en ram för hur 
mycket internbanken får låna upp under årets gång. På obligationsprogrammet är kommunen 
ute ganska sällan och lånar upp medan de är mycket mer aktiva på certifikatmarknaden. Hur 
ofta, styrs till viss del av kommunens likviditetshantering. De har även kommunallagen att 
förhålla sig till där det står skrivet att kommunerna ska hushålla med resurser och inte skjuta 
över finansiering på kommande generationer. Kommunen upplever inte särskilt många 
förväntningar från omgivningen på verksamheten. Respondenten nämner däremot att det finns 
rädslor kring att kommunens skuld ska växa sig för stor samt att internbanken ska hushålla 
med resurserna på ett bra sätt. Kommunen upplever även tryck från politikerna att engagera 
sig i grön finansiering. 
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Framöver vill kommunen ytterligare bygga upp finansverksamheten och bli ännu mer 
professionella. Det gäller att bredda sig och hitta många finansieringskanaler och inte bara 
begränsa sig till en. De anser sig ha ett bra nätverk där de kan dela och få information. Det är 
en fördel med att offentlig verksamhet är så transparent. Då behöver de inte uppfinna hjulet på 
nytt. 
 
  

4.5 Respondent E  
Marknadsprogrammen för upplåning drivs inom ramen för internbankens uppdrag. Bolagen 
rapporterar regelbundet sina likviditetsprognoser till internbanken. Dessa rapporter 
sammanställs och bildar underlag för hur finansbehoven ska tillgodoses via marknaden. 
 
Upplåningen via marknadsprogram startade innan finanskrisen 2008 och internbanken har ett 
högt kreditbetyg hos ratinginstitut. Internbanken har ett antal anställda som arbetar med 
upplåning via marknadsprogram. Respondenten upplever att de har goda förutsättningar för 
att specialisera sig inom olika finansområden och det är lätt att rekrytera vid behov. Vidare 
har teknisk utveckling på senare år underlättat arbetet avsevärt, genom bland annat 
automatisering av vissa processer och underlättande av kontakt med marknaden. 
 
Verksamheten begränsas av de regler som gäller för all typ av finansverksamhet. Exempelvis 
så har lagändringar kring räntesnurror inneburit en oförväntad förändring för många av 
kommunernas internbanker. 
 
Internbanken har lyckats minska den administrativa belastningen i kommunkoncernen då 
internbanken sköter rapportering av exempelvis derivatkontrakt som tidigare skedde hos de 
enskilda bolagen. Förändringar i rapporteringskrav påverkar alltså idag endast internbanken 
och inte mot kommunkoncernens bolag direkt. Vid oförväntade ändringar av 
rapporteringskraven kan hög arbetsbelastning vara ett problem för internbanker, speciellt för 
mindre kommuner. 
 
Behovet av upplåning kan variera kraftigt över tidsperioder. För att hantera 
marknadsfluktuationer handlar internbanken regelbundet på certifikatmarknaden medan andra 
upplåningsprogram körs några gånger per år. Behovet styrs av likviditetsflöden i 
kommunkoncernen. 
 
Syftet med internbanken är att främja finansiell samordning, minska riskerna och öka 
överblicken av kommunkoncernens lånebehov. Kommunens vision är att verksamheten ska 
vara förutsägbar och tillgodose kommunkoncernen med likviditet till låg risk och en stabil 
ränta. De vill även ligga i framkant när det gäller tekniska lösningar och tankesätt, som 
exempelvis grön finansiering och uppmuntra innovation. Gröna obligationer skapar nya 
investerare, vilket gör kommunen mer attraktiv på obligationsmarknaden. 
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Svenska kommuner är enligt respondenten dåliga på att samarbeta när det gäller 
frågeställningar kring finansiering. Det finns vissa kontaktnät upprättade, men dessa bör 
utvecklas. Flera kommuner har många närbesläktade frågor och problem där ytterligare 
samarbeten hade kunnat förbättra de kommunala sektorernas likviditetshantering och 
skuldförvaltning. När det gäller råd och kontakter vänder kommunen sig till kommuner som 
tenderar att lika den egna. 

4.6 Respondent F 
Till följd av osäkerheten på kapitalmarknaderna efter finanskrisen 2008 upprättade 
kommunen marknadsprogram för upplåning via internbank. Tidigare hade de använt sig av 
bankerna men krisen blev ett uppvaknande. Innan finanskrisen var det lätt att låna pengar och 
det fanns ingen anledning för kommunen att diversifiera sin finansiering. Idag däremot, har 
hela kommunkoncernens upplåning samlats i internbanken vilket har möjliggjort en samlad 
bild av kommunens upplåning och framtida behov och därmed lett till en effektivare 
skuldhantering. 
 
Förutsättningarna för att driva programmen är idag goda och kontaktnätet med andra aktörer 
på marknaden är väletablerat. Enligt respondenten är det viktigt att hitta trygga motparter då 
det visade sig under finanskrisen att vissa aktörer inte var pålitliga. Kommunen förstår att de 
är en liten aktör på den globala marknaden och att de måste mitigera riskerna för svängningar. 
Kommunen är aktiv med sina marknadsprogram och är regelbundet ute på marknaden med 
både certifikat och obligationer. Respondenten menar att när de väl har påbörjat sin upplåning 
så måste de underhålla den för att inte “tappa sitt namn på marknaden”. Det gäller att visa att 
kommunen finns kvar som aktör för att utstråla säkerhet gentemot investerare. 
 
Finanspolicyn beskriver främst hur verksamheten ska bedrivas och styrs fullt ut av 
politikerna. I finanspolicyn står bland annat hur många finansieringskällor internbanken ska 
ha och reglerar även löptider på olika värdepapper. Den ska uppdateras löpande och dessa 
förändringar kan innebära en risk för internbanken. 
 
Kommunen upplever inga stora yttre förväntningar på deras marknadsprogram. Internbanken 
förväntas att tillhandahålla en bra snittränta och en låg kostnad för upplåning. De arbetar med 
gröna obligationer och ser en efterfrågan från marknaden. Finansiärerna får möjlighet att 
marknadsföra sitt arbete för god miljöutveckling och kommunen får även god publicitet. Det 
ger, enligt respondenten en positiv effekt för båda parter. 
 
Syftet med marknadsprogrammen är att säkerställa att det finns likvida medel i kommunen. 
Verksamheten blir mer effektiv när det finns en samlad bild av kommunkoncernens 
finansieringsbehov. En växande låneskuld inom kommunen har inneburit högre 
räntekostnader, som i sin tur har lett till ett större fokus på finansieringsverksamheten. 
Respondenten förutspår ett behov av att i framtiden tillföra mer resurser till finansavdelningen 
och då primärt för att arbeta med analyser. Denna information kan visserligen inhämtas från 
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externa aktörer men det är, enligt respondenten, bekvämt att ha någon på hemmaplan som 
respondenten kan bolla idéer med. 
 
Fördelen med den offentliga sektorn är att den är transparent. Det gör det möjligt för 
kommunerna att spela med öppna kort och därmed ha ett gott utbyte med andra kommuner. 
Samarbete sker främst mellan kommuner som tenderar att likna varandra, då de ofta står inför 
samma sorts utmaningar. 
 

4.7 Statistik 

Kommun Andel upplåning via externa finansinstitut 

Södertälje 40% 

Örebro 25% 

Göteborg 25% 

Lund 29% 

Norrköping 32% 

Jönköping 72% 

 
Tabell 2 (Södertälje kommun 2016; Örebro kommun 2015; Göteborgs Stad 2015; Lunds 
kommun 2014; Norrköpings kommun 2015; Jönköpings kommun 2015). 
 
 

4.8 Sammanställning av emipiri 

4.8.1 Regulativa institutioner 
Varje kommun måste följa kommunallagen samt en individuell kommunal finanspolicy. 
Enligt en respondent är kommunallagen förlegad och otydlig gällande upplåning och lämnar 
stort utrymme för tolkning. De måste dock leva upp till lagkrav om transparens i offentlig 
sektor. 
 
Finanspolicyn skiljer sig mellan kommunerna och reglerar bland annat kommunernas 
kapitalbindning och hur stor andel av kommunernas upplåning som får ske hos en enskild 
långivare. Dessa krav begränsar möjligheten till upplåning och påverkar frekvensen för 
kapitalanskaffning genom att de reglerar hur ofta och till vilka volymer kapital kan anskaffas. 
Dessa volymer påverkas också utav borgensbeslut fattade av kommunfullmäktige. 
 
Kommunerna måste även förhålla sig till de lagar och regler som gäller för finansverksamhet. 
Några exempel på detta är rapporteringskrav för derivatkontrakt, regler för intern 
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vidareutlåning och förbud mot ränteavdrag. Ett ökat krav på rapportering av finansiella 
instrument påverkar kommunernas internbanker då det krävs mer resurser och kompetens för 
att leva upp till kraven. 
 

4.8.2 Normativa institutioner 
Kommunerna arbetar idag med gröna obligationer, dels på grund utav en efterfrågan från 
investerare men också på grund av politiska påtryckningar. Miljötrenden i samhället 
återspeglas på så vis i kommuners finansverksamhet. 
 
Kommuner har en hög kreditrating, vilket bidrar till billigare kapitalanskaffning och en bättre 
image. Samtliga respondenter upplever att en hög rating bidrar till en enklare 
kapitalanskaffning och bidrar till att nå målet att säkra kapital till låg risk och låg kostnad. De 
kommuner som startade sina marknadsprogram i samband med finanskrisen uppgav ett behov 
av trygga investeringar när marknaden visat sig vara instabil. 
 

4.8.3 Kulturellt kognitiva institutioner 
Samtliga kommuner är positivt inställda till marknadsprogram för finansiering och beskriver 
detta i termer av bättre marginaler och priser som en följd av större volymer. Överlag ses 
marknadsrisker som det primära hotet mot den verksamhet som bedrivs, men de påvisar också 
en gemensam syn på politiska och lagmässiga förändringar som en annan osäkerhetsfaktor. 
Kommunerna är också ense om att det idag råder goda förutsättningar för att bedriva 
marknadsprogrammen då efterfrågan på kommunala obligationer är stor. 
 
De har en gemensam bild av finansverksamhetens huvudsakliga syfte vilket är att säkra 
kapital till så låg risk och låg kostnad som möjligt. Respondenterna skiljer sig delvis i hur de 
upplever den kommunala sektorns resurser. Vissa uppger att resurserna är knappa och att det 
finns ett behov av mer personal. 
 
Flera av kommunerna uppger att de har ett väl utvecklat samarbete och att de tenderar att 
vända sig till kommuner som liknar den egna. Kommunerna hanterar många närbesläktade 
frågor och det blir vanligare med frågor kring hur de organiserar sina internbanker. Några av 
respondenterna nämner också att en fördel med att arbeta inom den offentliga sektorn är att de 
kan vara transparenta i sin kommunikation mellan kommunerna. De slipper på så sätt 
“uppfinna hjulet” och detta kan underlätta för kommunernas finansverksamheter. 
 

4.8.4 Tillgångsspecificitet 
Kommunerna har egna finanspolicies, som sätter upp ramar för bland annat löptider, 
likviditetskrav och grad av diversifiering, vilket påverkar förutsättningarna för upplåning och 
avtalens utformning. Hårdare rapporteringskrav för bland annat derivatkontrakt gör att större 
krav ställs på kommunernas resurser och kompetens. Vidare finns det idag en efterfrågan på 
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grön finansiering, som innebär högre krav på kommunen att de ska handla med specialiserade 
finansinstrument. 
 
Kommunerna upplever att de har fullgoda IT-stöd och den personal de behöver, även om 
vissa uttrycker en önskan om fler analytiker i den egna verksamheten. Kompetensen och 
verktygen upplevs som relativt enkla att tillskansa sig, även om några av respondenterna 
menar att privata aktörer på finansmarknaden har bättre tillgång till resurser. 
 

4.8.5 Osäkerhet 
Den största osäkerheten tycks ligga i marknadsrisker där ränteförändringar och risken för en 
ny finanskris nämns som huvudsakliga faktorer. En annan osäkerhetsfaktor som kan komma 
att påverka kommunernas marknadsprogram är efterfrågan på kommunobligationer. 
Kommunerna uttrycker ingen oro för några större efterfrågefluktuationer inom den närmaste 
framtiden, men några av respondenterna berättar att detta kan förändras i takt med att 
låneskulden ökar. Även om det råder goda marknadsförhållanden, måste kommunen vara 
försiktiga med sina investeringar då framtiden är osäker. 
 
Politiska skiftningar och nya lagar och regler upplevs också som en osäkerhet som kan 
påverka verksamheten. Framförallt genom förändrade finanspolicies och nya regler kring 
rapporteringskrav. Bristande intern kommunikation och otydlig ansvarsfördelning kan också 
leda till att onödiga eller otydliga kontrakt upprättas som inte tjänar kommunens intressen. 
Detta reflekteras också i osäkerheter kring nya system och administrativa uppgifter som 
nämns av en av respondenterna 
 

4.8.6 Frekvens 
Samtliga kommuner är regelbundet aktiva på marknaden, främst på certifikatmarknaden. I 
finansrapporterna och årsredovisningarna framkom att endast en av de sex kommuner som 
ingår i studien har en extern upplåning på mer än 40% av sin låneskuld. 
 
Ett av motiven bakom varför kommunerna startade internbanker och marknadsprogram var att 
förkorta beslutsvägar och göra kapitalhanteringen inom kommunen mer effektiv. Problemet 
med enskilda borgensramar, som tidigare innebar att varje enskilt lån krävde särskilda beslut, 
har alltså lösts genom samordning av finansfunktioner. Upprättandet av borgensbeslut är ett 
exempel på en kostnad kommunerna har när de vänder sig till externa parter för upplåning. 
 

4.8.7 Överraskningar 
Överraskningar representerar de svar som inte kan kategoriseras under något av begreppen i 
studiens teoretiska referensram, men som framhävdes av respondenterna under intervjuerna. 
 
Respondenterna uppger att de idag får bättre priser på marknaden när de samordnat 
kommunkoncernens upplåning i internbank. Dagens låga räntenivåer innebär också att 



	 26	

priserna på marknaden är väldigt fördelaktiga. En av respondenterna uppger att det är viktigt 
att fortsätta med sina marknadsprogram för att inte förlora sin position på marknaden. 
Ytterligare en faktor som en respondent uppger är en önskan om att ligga i framkant gällande 
tekniska lösningar inom finansverksamhet. 
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5. Analys  
Analysen kopplar samman de teoretiska begreppen och visar på samband mellan 
institutionella faktorer och transaktionskostnader. 
 

5.1 Regulativa institutioner 
Regulativa institutioner är tvingande och tar sig uttryck i form av lagar, regler och policies 
(Scott 2014). Kommunernas finansiella marknadsprogram styrs av ett antal regulativa 
institutioner. All kommunal verksamhet regleras av kommunallagen, och så är även fallet för 
finansverksamheten. Även om kommunallagen uppfattas som förlegad och otydlig, har 
kommunerna ett krav på sig att leverera god avkastning till låg risk. Vidare styrs varje enskild 
kommun av individuella finanspolicies och dessa utgör den mest styrande av de regulativa 
institutionerna som påverkar kommunernas finansverksamhet. I kommunernas finanspolicies 
beskrivs i detalj hur upplåning ska säkras med en rad tekniska specifikationer på 
kommunernas skuldportföljer och likviditetsnivåer. Kommunernas upplåningsverksamhet 
påverkas även av lagar och regler för aktörer på finansmarknaden. Bland annat ställs det krav 
på rapportering av derivatkontrakt som används för att mildra effekten av räntefluktuationen. 
Detta ses som regulativa institutioner som kommunerna måste förhålla sig till när de bedriver 
finansiella marknadsprogram. 
 
De regulativa institutionerna påverkar de transaktionskostnader kommunerna upplever inom 
sina finansiella marknadsprogram. Dels påverkar de regulativa institutionerna 
tillgångsspecificiteten genom att det krävs högre kompetens och fler resurser för att leva upp 
till de krav som ställs på bland annat likviditet och rapportering. Vidare påverkar de 
regulativa institutionerna direkt den fysiska specifikationen då finanspolicyn reglerar 
maximala löptider för obligationer. Kraven på löptider innebär till exempel att kommuner 
behöver ta hänsyn till att deras lån förfaller med jämn takt över tid. Kommunerna är alltså 
begränsade i det avseendet att de inte kan utfärda obligationer med uteslutande långa löptider 
för att det är kostnadseffektivt. De behöver alltså förvalta en skuldportfölj med en blandning 
av värdepapper med olika löptider. Detta kan ses som en regulativ institution som begränsar 
kommunernas verksamhet.  
 
De regulativa institutionerna påverkar även frekvensen för kommunernas 
marknadstransaktioner. Krav på kapitalbindning och hur stor andel av kommunernas 
upplåning som får ske hos en enskild långivare påverkar möjligheten att utfärda värdepapper 
och har således en direkt inverkan på frekvensen då de reglerar hur ofta och även till vilka 
volymer kapital kan anskaffas. Detta kan innebära att en kommun tvingas avstå från att ge ut 
obligationer under en viss tidsperiod och påverkar frekvensen inom ramen för 
transaktionskostnadsteorin. 
 
Förändringar i regulativa institutioner upplevs som en potentiell osäkerhetsfaktor hos flera av 
respondenterna. Nya krav på rapportering, förändringar i finanspolicies och ny lagstiftning 
anges som exempel på osäkerheter som kan komma att påverka den verksamhet som bedrivs. 
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Dels genom att det krävs mer resurser till administrativa tjänster, men också genom praktiska 
förändringar ifall finanspolicyn ställer högre krav på likviditetsreserver med mera. 
 

5.2 Normativa institutioner 
Normativa institutioner är sociala skyldigheter som reglerar hur man bör göra, vilket driver 
organisationer till att eftersträva efterlevnad av standarder och certifieringar av olika slag 
(Scott 2014). Kommunerna arbetar idag med gröna obligationer som är en typ av 
klimatcertifiering för obligationer. De har också höga kreditratings vilket uppnås genom 
efterlevnad av standards utsatta av ratinginstitut. Kommunernas val att eftersträva dessa 
certifieringar och ratings förstås som en funktion av det fokus som idag läggs på miljöfrågor 
och god ekonomisk hushållning.  
 
I den allmäna debatten och i politiken har klimatet varit ett hett ämne sedan 2006 när Al Gore 
presenterade sin film “An inconvenient truth”. Under hösten 2015 hölls FN:s klimatmöte i 
Paris där miljöfrågor diskuterades. I matbutiker ser vi idag hur ekologisk produktion har blivit 
en trend och företag som till exempel Max Hamburgerrestauranger AB klimatkompenserar 
sin verksamhet. Hotet från global uppvärmning kan anses ha skapat en norm i samhället som 
förespråkar miljövänlighet för både individer och organisationer. Inom finansbranchen har 
gröna obligationer växt fram på senare tid. De är specialiserade värdepapper som ska 
signalera en klimatsmart investering. Detta påverkar tillgångsspecificiteten då tillgången 
kräver en särskild utformning i och med att pengarna endast får gå till miljövänlig 
verksamhet. 
 
Finanskrisen 2008 benämns ofta som en av de värsta finanskriserna genom tiderna. Det 
uppdagades bland annat att banker och andra finansiella aktörer inte var så säkra som man 
tidigare trott, men även att flera staters finanser var dåligt skötta och länder som exempelvis 
Grekland länge riskerade att gå i konkurs. I svensk politik infördes hårdare restriktioner på 
finansverksamhet än vad som krävdes av EU. Vi menar på att detta har skapat en norm i 
samhället där offentliga aktörer förväntas hantera sina finanser på ett ansvarsfullt sätt. Ett sätt 
för kommunerna att visa att de efterlever detta är genom att skaffa kreditrating från ett 
ratinginstitut. För att en kommun ska få en hög kreditrating ställs krav på dess 
betalningskapacitet, vilket i sin tur innebär krav på likviditetsöverskott och goda finansiella 
framtidsutsikter. Detta påverkar möjligheten till upplåning och därmed frekvensen då 
kommunerna inte har möjlighet att skuldsätta sig hur mycket som helst för att få ha kvar en 
hög rating. 
 

5.3 Kulturellt kognitiva institutioner 
Kulturellt kognitiva institutioner är undermedvetna förståelser för hur information ska tolkas. 
De tar sig uttryck i liknande attityder och inställningar och resulterar i att organisationer 
tenderar att efterlikna varandra (Scott 2014). Kommunerna påvisar likartade uppfattningar 
kring flera av studiens teman. Respondenterna uppfattas som positiva till finansiella 
marknadsprogram och samtliga beskriver marknadsrisker som den största osäkerhetskällan. 
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Det råder delade uppfattningar kring kommunernas samarbeten. Två av respondenterna skiljer 
sig i sin uppfattning och uppger att samarbetet är i behov av förbättringar eller att det rent av 
är dåligt, medan de flesta av respondenterna uppgav att samarbetet är bra och underlättar för 
verksamheten då de delar många frågor och problem. Några av respondenterna sade att de 
slipper “uppfinna hjulet”, vilket kan tyda på att kommunerna efterliknar varandra i liknande 
situationer. En stor bidragande faktor till det goda samarbetet som de flesta nämner är att 
offentliga verksamheten är transparenta. I frågor rörande finansverksamheten tenderar 
kommunerna att samarbeta med kommuner som liknar den egna.  
 
Det är möjligt att respondenternas uppfattningar kring studiens teman influeras av 
gemensamma sätt att inhämta och tolka information. Detta skulle kunna förklara varför 
respondenternas svar i stor utsträckning liknar varandra. 
 

5.4 Tillgångsspecificitet 
Tillgångsspecificitet handlar om i vilken utsträckning tillgången eller tjänsten är unik. Tre 
typer av specificitet påverkar tillgångspecificiteten; geografisk position, fysiska 
specifikationer samt humankapital. Tillgångsspecificiteten påverkar möjligheten att 
införskaffa varan eller tjänsten via marknaden då samarbeten blir mer komplexa om 
tillgången är unik (Williamson 1981). 
 
Humankapital eller kompetens uppges vara tillräckligt bra i den kommunala 
finansverksamheten. Några respondenter uttrycker en viss önskan om förbättringar på detta 
område, men den generella uppfattningen tycks vara att det i dagsläget är gott nog. Behovet 
av mer personal och ytterligare kompetens kan komma att öka i takt med nya krav från 
regulativa insitutioner, som exempel kan anges nya rapporteringskrav för värdepapper vilket 
innebär en större administrativ belastning. Normativa institutioner som exempelvis 
miljötrender ställer också krav på resurser och kompetens i verksamheten då gröna 
obligationer förutsätter speciellt utformade värdepapper vilka får antas vara mer komplicerade 
än en vanlig obligation. Tillgångens fysiska specifikationer påverkas också av normativa 
institutioner i och med krav på specialiserade finansinstrument i form av gröna obligationer. 
Som nämnts ovan förutsätter dessa att pengarna går till miljövänlig verksamhet vilket i sig 
utgör specifikationen för en obligation. 
 
Ingen av respondenterna nämnde geografiskt läge som en viktig faktor för deras 
finansverksamhet. Det kan förklaras av den höga grad av automatisering och digitalisering av 
finanstjänster som gör det möjligt för i stort sett alla kommuner med internetuppkoppling att 
driva marknadsprogram för upplåning. 
 

5.5 Osäkerhet 
Osäkerhet innefattar faktorer som gör det svårare att förutse resultatet av en aktivitet och leder 
till högre transaktionskostnader i form av kostnader för övervakning och uppföljning (Cheon, 
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Grover & Teng 2005). Flera sådana faktorer har identifierats i samband med studien. 
Förändringar i regulativa institutioner utgör en osäkerhetsfaktor då de kan komma att ställa 
nya krav på hur verksamheten kan och får bedrivas. Ett exempel på detta rör kommunernas 
finanspolicies. Förändringar i finanspolicies till följd av skiftande politiska läger kan leda till 
osäkerheter kring hur verksamheten bedrivs då det kan ställa nya krav på till exempel 
kapitalbindning och acceptabla risknivåer. Nya krav på rapportering i lagar kring 
finansieringsverksamhet ökar också den administrativa belastningen vilket kan innebära en 
risk för kommunerna då mer personal måste anställas. 
 
Osäkerheter återfinns också utanför studiens institutionella begrepp. Samtliga kommuner 
uppger att marknadsrisker, som till exempel risken för en ny finanskris, ränteförändringar och 
skiftande efterfrågan kan innebära svårigheter för verksamheten. Dessa risker uppfattas av 
kommunerna som stora osäkerhetsfaktorer och integreringen av finansverksamheten har gett 
kommunerna bättre möjligheter att stävja och kontrollera riskerna. Alltså resulterar höga 
osäkerhetsfaktorer i att incitamenten för att integrera finansverksamheten ökar. 
 

5.6 Frekvens 
Frekvens innebär hur ofta en transaktion genomförs på marknaden (Williamson 1981). Lägre 
frekvens innebär enligt Cheon, Grover och Teng (1995) att kostnaderna i att upprätta nya 
låneavtal är högre. Detta leder till att incitamenten till att driva en verksamhet internt ökar. 
 
Kommunerna sköter överlag endast en låg andel av sin upplåning via andra finansinstitut. 
Framförallt regleras detta av varje kommuns finanspolicy som beslutar hur många finansiärer 
de ska ha och hur stor upplåning som får ske via respektive finansiär. Regulativa institutioner 
har på så sätt en direkt inverkan på frekvensen. För att leva upp till den höga standard som 
krävs för en god kreditrating så ställs krav på likviditetsöverskott samt skuldsättningsgrad, 
vilket ytterligare begränsar kommunernas förmåga att vända sig till marknaden. Det resulterar 
alltså i att frekvensen påverkas av de krav som ställs på kommunerna till följd av styrande 
finanspolicies samt att de eftersträvar en hög kreditrating. Vid en lägre grad av regulativa 
institutioner kan det tänkas att frekvensen för marknadstransaktionerna är lägre och därmed 
minskar incitamenten för att integrera upplåningsverksamheten. 
 

5.7 Överraskningar 
Under intervjuerna uppmärksammades vissa uttalanden som inte ansågs hänförliga till något 
av begreppen i studiens teoretiska referensram. Bättre priser för upplåning genom samordning 
i internbanker nämndes av några respondenter: Dessa kostnadsfaktorer är självklart ett gott 
motiv för kommuner att driva finansiella marknadsprogram. Däremot utgör det inte, som 
analysen ovan visat, på egen hand ett motiv att driva finansiella marknadsprogram. 
 
Avseende en önskan hos kommuner att behålla sin marknadsposition och ligga i framkant 
gällande tekniska lösningar kan det antas att kommunerna eftersträvar av uppfattas som 
progressiva och moderna.  
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6. Slutsats 
Syftet med studien var att förstå kommunernas motiv att internt driva finansiella 
marknadsprogram för upplåning. Kommunernas motiv att internt driva finansiella 
marknadsprogram påverkas av transaktionskostnader, som i stor utsträckning beror på 
institutionella faktorer. 
 
Studien har påvisat vad som skapar transaktionskostnader i kommunernas 
finansieringsverksamhet. Motiven för kommunernas val att vertikalt integrera 
finansfunktioner förstås som höga transaktionskostnader. Transaktionskostnaderna är höga 
när tillgångsspecificitet och osäkerhet är hög och när frekvensen är låg. Ytterligare förståelse 
för transaktionskostnaderna har erhållits genom att se till kommunernas institutionella 
omvärld. Detta har tydliggjort hur kommunernas begränsade rationalitet är ett resultat av 
institutionella faktorer. 
 
Regulativa institutioner i form av finanspolicies samt regler kring finansieringsverksamhet 
påverkar tillgångsspecificiteten genom bland annat rapporteringskrav och krav på risknivåer 
och löptider. Osäkerheten ökar när dessa regulativa institutioner står inför en förändring och 
frekvensen påverkas genom likviditetskrav och ramar för skuldportföljsdiversifiering. 
 
Normativa institutioner i form av exempelvis miljötrender och yttre förväntningar på 
kommunens kreditrating påverkar tillgångsspecificiteten samt frekvensen då miljöcertifiering 
ställer krav på hur finansiering ska säkras. Dessutom påverkas kommunerna av de krav som 
ställs på likviditet och betalningskapacitet i samband med en hög kreditrating från 
ratinginstitut. 
 
Kulturellt kognitiva institutioner influerar kommunernas beslut. Kommunerna påvisar på flera 
sätt en gemensam uppfattning av sina finansiella marknadsprogram. Enligt Scott (2014) 
innebär detta att kommunerna tolkar information på samma sätt, vilket skulle kunna förklara 
att de upplever transaktionskostnaderna på likartade sätt och därmed har likartade motiv. 
Kommunernas val att organisera sin upplåning internt via finansiella marknadsprogram kan 
således bero på kulturellt kognitiva institutioner. 
 
Studiens resultat stämmer överens med den tidigare forskning som gjorts på området (Roberts 
& Greenwood 1997; Balakrishnan, Eldenburg, Krishnan, Soderstrom 2010). Kommunerna 
begränsas av flera institutionella faktorer som påverkar transaktionskostnaderna och därmed 
deras motiv att organisera sin upplåning internt via finansiella marknadsprogram. Studien har 
på detta sätt skapat en förståelse för kommunernas motiv till att driva finansiella 
marknadsprogram. Den har också tydliggjort hur institutionella faktorer påverkar 
transaktionskostnaderna i kommunal finansieringsverksamhet. 
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7. Diskussion 
Studien har eftersträvat en bred förståelse för kommunernas motiv att driva finansiella 
marknadsprogram internt. Detta har uppnåtts genom att applicera institutionell teori och 
transaktionskostnadsteori på studiens problemområde. Andra teorier som hade kunnat 
tillämpas i studien är bland annat resursbaserad teori, som förklarar organisationers val att 
vända sig till marknaden genom att identifiera gap i resursnätet. En sådan teori hade lämpat 
sig vid en jämförelse med kommuner som inte valt att organisera sin upplåning internt, då det 
kan vara svårt att identifiera gap i resursnätet hos kommuner som bedriver egna 
marknadsprogram. 
 
Kulturellt kognitiva institutioner var svåra att undersöka eftersom intervjuerna genomfördes 
över telefon. Traditionellt sett genomförs studier inom detta område med hjälp av 
surveyundersökningar och observationer. Således har studien, i detta avseende, fokuserat på 
att fånga gemensamma uppfattningar och inställningar för att undersöka huruvida kulturella 
faktorer kunde tänkas influera hur de upplevde transaktionskostnaderna. Slutsatsen kring 
dessa institutioner är därmed till viss del spekulativa, men bidrar till att skapa en förståelse för 
varför svaren tenderar att likna varandra. 
 
Under studien uppdagades vissa svårigheter med att endast se till kommunernas finansiella 
marknadsprogram, eftersom det framgick att dessa måste förstås i symbios med 
organiseringen av kommunernas internbanker. Transaktionskostnaderna har påverkats av 
upprättandet av kommunernas internbanker. Ett exempel på detta är reduceringen av de 
borgensbeslut som måste fattas inom kommunen. Ett förslag till vidare forskning är således 
att undersöka ur ett bredare perspektiv, hur internbanker påverkar kommuners verksamhet. 
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